
تامینصبا گزارش مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت سرمایه گذاری 

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سالمت ایرانیان
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ترکیب سهامداران

درصد سهام(میلیارد سهم)تعداد سهام نام سهامدار

%38.686شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

%6.414سایر سهامداران

%45100(سرمایه  قدیم)جمع 

وعهمجمزیرشرکت هایازتامینصباسرمایه گذاریشرکت

با1373سالدراجتماعیتامینسرمایه گذاریشرکت

ثبتبهخاصسهامیصورتبهریالمیلیون100سرمایه

سرمایه گذاریصنعتبهورودهدفبا1383سالدرورسید

.افتیتغییرعامسهامیبهشرکتحقوقیشخصیتکشور،

السدرتامینصباسرمایه گذاریشرکتسهامازدرصد12

هم اکنونآنسهاموشدعرضهفرابورساولبازاردر1399

.استمعاملهحالدرفرابورسدومبازاردر

حالدرشرکتبورسیسرمایه گذاریپرتفویروزارزش

ارزشبهبازارارزشنسبتومی باشدهمت34بربالغحاضر

106،(1401سالمجمعازقبل)شرکتبورسیپرتفویروز

.استدرصد

معرفی شرکت

ترکیب درآمدی شرکت

صنسبت درآمد فروش سرمایه گذاری ها به سود خالصنسبت درآمد سود سهام به سود خالسال

139930%72%

140040%60%

140165%42%
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صورت و سود و زیان

حاشیه سود 

13971398139914001401حاشیه سود

TTM %99%100%99%98%98حاشیه سود عملیاتی

TTM %91%98%97%39%51حاشیه سود خالص

13971398139914001401واحددوره مالی
درامد سود سهام

(میلیون ریال

2,542,392 3,460,877 20,555,251 34,325,205 41,936,688 

 1,531,266 1,442,438 8,347 5,412 50,665درامد سود تضمین شده

 26,941,935 51,574,698 49,383,565 16,232,142 730,213فروش سرمایه گذاری ها( زیان)سود 

 0 0 0 0 0ارتغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهاد( زیان)سود 

 676,142 182,715 293,334 5,830 0سایر درامدهای عملیاتی

 71,086,031 87,525,056 70,240,497 19,704,261 3,323,270درامد کل

(175,051)(110,553)(86,962)(69,283)(66,901)اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی

(236,904)(83,464)(339,109)(374,361) 0سایر هزینه های عملیاتی

 70,674,076 87,331,039 69,814,426 19,260,617 3,256,369عملیاتی( زیان)سود 

(6,169,641)(1,579,942)(1,746,051)(11,546,219)(1,556,363)هزینه های مالی

 15,978 2,764 284(8,975) 2,761خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

 64,520,413 85,753,861 68,068,659 7,705,423 1,702,767خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات( زیان)سود 

 0(51,226)(102,981) 0(555)مالیات

 64,520,413 85,702,635 67,965,678 7,705,423 1,702,212خالص عملیات در حال تداوم( زیان)سود 

 0 0 0 0 0عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی( زیان)سود 

 64,520,413 85,702,635 67,965,678 7,705,423 1,702,212خالص( زیان)سود 

 45,000,000 15,000,000 15,000,000 11,000,000 11,000,000سرمایه

 860 1,143 906 103 23ریالسود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه
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ترکیب سود سهام دریافتی شرکت

درصد از کل سود دریافتی1401در سال مالی صبا  سود دریافتی نام شرکت

%38 15,770,468تاپیکو

%24 10,250,634تاصیکو

شرکت سنگ آهن مرکزی 
%13 5,542,615ایران

%5 2,062,474تیپیکو

%5 1,999,198وهامون

%5 1,914,558امین

%10 4,396,741سایر

27%

20%
10%

8%

6%

28%

ترکیب پرتفوی بورسی شرکت بر اساس ارزش بازار

تاپیکو تاصیکو امین وبملت وتجارت سایر

50%

23%

7%
7%

13%

دهترکیب پرتفوی غیر بورسی شرکت بر اساس بهای تمام ش

شرکت سنگ آهن مرکزی ایران اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین

صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان کارگزاری صبا تامین

سایر
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:مجمعدرشدهعنوانمطالباهم

وعموضهمیننیزشرکتپرتفویدربانکیسهامسهمشدنکمتردلیلوببردمحورDPSسهامسمتبهراخودپرتفویداردبرنامهشرکت❖

.است

باالدلیلومی شودشرکتمالیهزینهرفتنباالوشرکتشدناهرمیموجب(سودشناسایی)سرمایه گذاریفروشازحاصلسودتقسیم❖

.استبودهسودتقسیمدرصدبودنباالنیزجاریمالیسالدرشرکتمالیهزینه هایرفتن

.استشدهمدیرههیئتکرسیدارای(...وانرژیبورسفرابورس،بورس،)سرمایهبازارارکانهمهدرباراولینبرایشستامجموعه❖

.استشدهانجامامینسرمایهتامینتوسطکهبودهاجتماعیتامینمالیتامیناوراقانتشارسرمایهبازارتاریخمالیتامینبزرگترین❖

.گرفتخواهدصورتصباهامونشرکتتوسطرشدیسهامدرسرمایه گذاری❖

.داردوجودآنسازیتجاریقصدوگرفتهصورتصبامدیریتخدماتبنیاندانششرکتدرزیرکبازارگردانسامانه❖

رضهعکاالبورسدرتامینصباکارگزاریتوسطآهنذوبمحصوالتاززیادیبخششستا،مجموعه هایزیرهم افزاییاهدافراستایدر❖

.می شود

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع
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نامهبیمهروشفخطبرسامانهراه اندازی–فرابورسدرعرضهوعمومیپذیره نویسیرویکردبالیزینگشرکتتاسیس:صباآتیبرنامه های❖

صندوقردنککاربهشروع–صبااندیشهسبدگردانشرکتتوسطسرمایه گذاریمشاورمجوزاخذ–آیندهتامینبیمهکارگزاریتوسط

.ولتیداوراقدرسرمایه گذاریصندوقتاسیسوبخشیسرمایه گذاریصندوقاولینتاسیس–آیندهماهچندطیطالدرسرمایه گذاری

.استبودهتومانمیلیاردهزار5شرکتاینسودودارداختیاردررامرکزیآهنسنگسهامازدرصد19تامینصباشرکت❖

.شدخواهندحراجنشدهاستفادهتقدم هایحقشهریورپایانتا❖

بهیهسرمابازارسرمایه گذاریشرکتبزرگترینحاضرحالدرواستتامینصباشرکتدارایی هایارزشخالصتومانمیلیارد8131❖

.می آیدحساب

.استگسترصباصندوقنماد،79بازارگردانیبابازارگردانیصندوقفعال ترینوبزرگترین❖

.شدخواهدانجامآیندهسالدوطیکهاستشرکتبرنامه هایازصباهلدینگبهتامینصباسرمایه گذاریشرکتشدنتبدیل❖

.شدتقسیمسهامدارانبین(اصلیشرکتخالصسوددرصد67معادل)ریال955سهمهرازایبهمجمعپایاندر❖

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع
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